
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО 

ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА



ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО 
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 Наредба №10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

 Наредба №11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

 РД 09-1805/31.08.2021 г. – за определяне на дати за провеждане, график на дейностите;

 РД 09-5109/23.12.2021 г. – за утвърждаване на правила за информационна сигурност и инструктажи;

 РД 09-2744/31.03.2022 г. – за организация на дейностите по приемане на ученици, образци на документи

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА



Учебен 

предмет
Дата Формат Времетраене

Български език 

и литература

14. 06. 2022 г.

10,00 часа

Част 1

25 задачи от три вида:

18 със структуриран отговор 

6 с кратък свободен отговор

1 с разширен свободен отговор

60 минути

Част 2

Създаване на текст (преразказ с дидактическа 

задача)

90 минути

Математика 16. 06. 2022 г.

10,00 часа

Част 1

20 задачи от два вида:

• 18 със структуриран отговор

• 2 с кратък свободен отговор

60 минути

Част 2

• 3 задачи с разширен свободен отговор

90 минути



Учебен предмет Дата

Английски език 17. 06. 2022 г.

10.00 часа

Компоненти Брой задачи
Време в

минути

Максимал

ен брой

точки

% от общия

бал

СЛУШАНЕ 10 20 мин. 10 точки 33,3%

ЧЕТЕНЕ 10 20 мин. 10 точки 33,3%

ПИСАНЕ 1 20 мин. 10 точки 33,3%

ОБЩО 21 задачи 60 мин. 30 точки 100%



 Ученикът се явява в училищния двор в 9,15 ч. и застава на обозначеното за целта място в

училищния двор.

 Допуска се да влезе в сградата на училището.

 Последователно преминава през проверка на лична карта/ ученическа лична карта/ ученическата

книжка/ задграничен паспорт и служебната бележка за допускане до национално външно

оценяване.

 Влиза в изпитната зала и показва на квестора лична карта/ ученическа лична карта/ ученическата

книжка/ задграничен паспорт и служебна бележка за допускане до национално външно оценяване,

която може да е и на електронен носител.

КОГА? КАК? КЪДЕ? 
14. 06. 2022 г.    /вторник/     16.06.2022г. /четвъртък/       17. 06. 2022 г.   /петък/ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА            МАТЕМАТИКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК



 Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-

късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието

и науката за начало на изпита.

 Носи химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия,

пергел, триъгълник.

 Изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни устройства, поставя ги в

предоставения му от квестор прозрачен плик с името му и го оставя на обособено за целта място в

изпитната зала.

 Всеки седмокласник поставя личните си вещи (дреха и/или чанта) на свободното място до себе си.

КОГА? КАК? КЪДЕ? 
14. 06. 2022 г.    /вторник/     16.06.2022г. /четъртък/       17. 06. 2021 г.   /петък/ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА                МАТЕМАТИКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК



ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

• Малък плик за
идентификационната бланка;

• Плик за листа за отговори част 1;

• Плик за индивидуалната изпитна
работа на ученика;

• Листове за чернова.

ИЗПИТЕН КОМПЛЕКТ

• Указания за работа;

• Идентификационна бланка;

• Лист за отговори;

• Свитък за белова.

НВО по български език и литература  и математика



ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

• Малък плик за
идентификационната бланка;

• Плик за индивидуалната изпитна
работа на ученика.

ИЗПИТЕН КОМПЛЕКТ

• Указания за работа;

• Идентификационна бланка;

• Лист за отговори;

• Свитък за белова.

НВО по Английски език



След изтичане на определеното време учениците трябва да 

затворят в плик съответната част, без да могат да се връщат и да 

работят отново по нея.

Между двете части няма почивка учениците могат да 

излизат от стаята едва след първите 60 минути от началото на 

изпита и след затварянето на част 1 в плика.

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, VII КЛАС



График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от 

националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/ 2022 учебна 

година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани 

училища за учебната 2022/ 2023 г. 

Вид дейност Срок

Провеждане на Национално външно оценяване по:

 Български език и литература 

 Математика

 Чужд език

14 юни 2022 г., 

начало 10.00 часа

16 юни 2022 г., 

начало 10.00 часа

17 юни 2022 г., 

начало 10.00 часа

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за 

полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на 

учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 10 юни 2022 г. 

вкл.



График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от 

националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/ 2022 учебна 

година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани 

училища за учебната 2022/ 2023 г. 

Вид дейност Срок

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

Заявления се подават в срок от 26.05.2022 г. до 27.05.2022 г.

 Изобразително изкуство

 Музика

 Спорт

21 юни 2022 г. 

22 юни 2022 г. 

23-24 юни 2022 г. вкл.



Вид дейност Срок

Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2022 г. вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 28 юни 2022 г. вкл.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на 

способностите

до 28 юни 2022 г. вкл.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 01 юли 2022 г. вкл.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл.95, ал.3 от Наредба 

№10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2022 г. вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 

от 01.09.2016 г.

Подаването на заявление за участие в приема – само по електронен път! 

Корекции след окончателното въвеждане на желанията не се правят!

05-07 юли 2022 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване 

на заявление за участие във втори етап на класиране

Заявления за участие във втори етап на класиране се подават в 

училището, в което ученикът е приет на първо класиране. 

Неприетите участват автоматично.

От 13 до 15 юли 2021 г. вкл.



Вид дейност Срок

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране

до 20 юли 2022 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране От 21 до 22 юли 2022 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

Нови заявления с пренаредени желания могат да се подават за трети 

етап на класиране

26-27 юли 2022 г. вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране

29 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране От 1 до 2 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

трети етап на класиране

до 3 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване

определя се от директора до 10 

септември 2022 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2022 г. вкл.



Насочване на ученици с хронични заболявания, 

с физически и сензорни увреждания, 

със специални образователни потребности

Назначената със заповед на началника на РУО-Бургас за насочване на ученици с 

хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални 

образователни потребности има следните задължения:

 Приема документи в периода от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г.;

 Консултира учениците и техните родители;

 До 14.06.2022 г. изпраща на директорите препис-извлечение от протокола за 

насочване на учениците;

 Уведомява насочените ученици, че до 04.07.2022 г. до 17.00 часа следва да се 

запишат в училището, в което са насочени.

Полезна информация – сайта на РУО - Бургас

https://ruoburgas.org/-v-.html


Изпити за проверка на способности

Съгласно Заповед на началника на РУО-Бургас училищата, в които ще се провеждат 

изпити за проверка на способностите са:

 21.06.2022 г. , Изпит за проверка на способностите по Изобразително 

изкуство:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас, 21.06.2022 г. , Изпит за проверка 

на способностите по Музика:

СУ „Добри Чинтулов“ – гр. Бургас, 

Заявления на учениците, които желаят да положат изпити за проверка на 

способностите се подават в периода от 26.05.2022 г. до 27.05.2022 г.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА:

 Сайта на ОУ „Васил Априлов“ – Бургас

 Сайта на регионално управление на образованието – Бургас

 Държавен план - прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година в 

област Бургас

 Министерство на образованието и науката

https://ouaprilov.org/?page_id=24752
https://ruoburgas.org/-v-.html
ДПП-2021-2022-Приложение №1.xlsx
https://www.mon.bg/bg/1





